
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 maart 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan 
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
M. den Boer

Voorzitter: I. Koene
Portefeuillehouder: B.C.M. Stam

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 9 maart 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Vaststellen Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

Toelichting:
U wordt voorgesteld de Omgevingsvisie ter bespreking te agenderen voor de 
commissie van 13 april, voorafgegaan door een sprekersplein op 30 maart. 
Daarvoor worden sowieso alle indieners van een zienswijze uitgenodigd. 

U wordt verzocht eventuele technische vragen over de stukken voor 
dinsdag 30 maart naar de griffie te mailen zodat de beantwoording 
daarvan ruim voor 13 april kan plaatsvinden.

5 Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet 
natuurbescherming

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

6 Project Tiny Houses Crabbehof

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. 

In de commissie van 27 oktober 2020 (bespreking burgerinitiatief Tiny houses 
Klein Dordrecht) gaf wethouder Sleeking aan Crabbehof eerst helemaal tot 
uitvoer te willen brengen voordat tot evaluatie wordt gekomen. In de bijlage 
bij voorliggende RIB is een evaluatie toegevoegd waarin wordt aangegeven dat 



de leerpunten uit dit proces worden meegenomen in locatieonderzoek voor 
andere tiny houses. De wethouder gaf destijds ook aan dat het college binnen 
een half jaar vervolgstappen zou nemen en dan met suggesties voor 
binnenstedelijke locaties zou komen. Dat betekent dat het college u daar 
uiterlijk eind april over zou moeten informeren.

7 Beantwoorden motie 201110/M23 Maak gebruik van Haags geld voor 
kerkenvisie

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. 

8 Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.Na de zienswijzetermijn wordt het definitieve bestemmingsplan ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd.

9 Artikel 40 vragen RvO van fractie VSP inzake De Molen Kijck over den Dijck

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting 
van de beantwoording door het college.

10 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Minder vaak ophalen van restafval

Toelichting:
U wordt voorgesteld de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

 AGENDADEEL OVERIG
11 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving

BREDE BESPREKING WONINGMARKT DORDRECHT 
12 Woningmarktanalyse, voorraadontwikkeling sociale huur en 

verhuisketenonderzoek

Toelichting:
De agendapunten 12 t/m 16 worden gezamenlijk besproken.

13 Planmonitor Drechtsteden - ijkdatum 01-12-2020

14 Aanvullende informatie Motie 'Ambitie en lef voor studentenwoningen'

15 Beantwoorden motie Loting 191217/M6

16 Beantwoording artikel 40-vragen PvdA Invoering woonplicht 
nieuwbouwwoningen (zelfbewoningsplicht / anti-speculatiebeding)

BESPREEKPUNT OVERIG
17 Coronamaatregelen (9 maart 2021)

Toelichting:
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies 



de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen 
bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen 
als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties 
worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te 
maken.

TENSLOTTE
18 Rondvraag

19 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


